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  چکیده  
یی برای راهکارهاارائه  بر توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و مؤثرهدف از این پژوهش شناسایی عوامل 

های ها از مصاحبهبرای گردآوری داده یری است.پذرقابتبهبود  توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و
اطالعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت.  وتحلیلیهساختاریافته استفاده شد و تجزنیمه

های هدفمند و گلوله برفی انجام شد که بر مندی از روشگیری نظری بود و با بهرهگیری به روش نمونهنمونه
های نتایج تحلیل داده .صادرات محصوالت کشاورزی انجام شدمصاحبه با خبرگان مطرح در زمینه  04مبنای آن، 

گیری مدل عوامل مؤثر بر ها، طی فرایندهای کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به شکلآمده از مصاحبهدستبه
یستماتیک سبا استناد به رهیافت انجامید.  یادپردازی داده بنبر مبنای نظریه توسعه صادرات محصوالت کشاورزی

ای، ینهزمی شامل شرایط علی، مقوله محتوایی، شرایط اهستهطبقه  6ده در شییشناسای کدهایاد داده بندر نظریه 
دولت،  گذارییاستسیامدها قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد عوامل علی شامل )پ، راهبردها و گرمداخلهعوامل 

یری پذرقابتی، ی، توسعه بازاریاببرندسازی محوری شامل )هامقولهحمایت دولت، مسائل قانونی، مسائل مالی( 
 نقلوحملای )توسعه ینهزمی هامقوله( گمرک)تشکیالت و مسائل ادراری، مالیات  گرمداخلهی هامقولهصادرات( 

قابتی، ثبات داشتن مزیت ر)یامدها شامل پها( و یرساختزو تکنولوژی( راهبردها )تسهیل تولید، قابلیت تولید، بهبود 
داشتن مزیت  ؛گیرییجهنتیر گذارند. تأثتوسعه صادرات محصوالت کشاورزی اقتصادی، تصویر مطلوب از کشور( بر 

رقابتی، جایگاه قوی بازاریابی، رفع مشکالت اقتصادی و سیاسی و قانونی از عوامل مهم توسعه صادرات محصوالت 
   گذارند.یمیر تأثیری صادرات محصوالت کشاورزی پذرقابتبر  ی هستند کهافرامنطقهکشاورزی در بازار 
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   مقدمه
به  داریپا یکشاورز یک یجاد، اینمردم است. بنابرا یو اجتماع یبهبود رفاه ماد یتوسعه کشاورز یاهداف اصل

 یجادا و یندهحال و آ یهانسل یبرا یکاف یاز غذا ینان، اطمییدر مناطق روستا یزندگ یفیتبهبود ک یمعنا
 تیو حفظ ظرف ینشامل تضم ینهمچن یکشاورز یداراز توسعه پا یتکشاورزان است. حما یبرا یدرآمد کاف

 است عییبه خطر انداختن منابع طب یا یستزمحیطرساندن به یببدون آس یوربهره یشو افزا یندهآ یبرا یدتول
های مهم اقتصادی است و بررسی ارتباط میان خش کشاورزی یکی از بخشب .(7102، 0اوزگبو ی واودمزو)

 ،امنیت غذایی نیتأم برعالوه  . این بخشعوامل مؤثر بر صادرات این بخش، از اهمیت زیادی برخوردار است
 یشافزا (.0330 دارد )نجفی علمداری و همکاران،نفتی غیر صادرات و، اشتغال توسعه اقتصادی مؤثری در نقش
، 7زومدار)مو ارتباط دارد ییکاهش فقر روستا ینو همچن ییروستا یشت، معییغذا یتبا امن یکشاورز یوربهره

دهد که صادرات محصوالت های بعد از انقالب نشان می(. بررسی صادرات محصوالت کشاورزی طی سال7107
ی نوع کاالی در ایران نگرش کلی درباره(. 0333کشاورزی همراه از رشد برخوردار بوده است )آبنار و همکاران، 

ر بیشت موردتوجه، همواره صادرات بخش صنعتی افزودهارزش باالبودای است که به علت گونهصادراتی به
و  که شرایط آبتری شده است. درحالیو به صادرات محصوالت کشاورزی توجه کم قرارگرفتهگذاران سیاست

ون )حسینی و همای هوایی ایران باعث موقعیت ممتاز محصوالت کشاورزی از لحاظ قیمت و کیفیت شده است
 م رابرتر قرار داشته و جایگاه سیزده کشورهفتمحصول مهم کشاورزی در میان  77ایران در تولید . (0330پور،

ل و برزیل جایگاه او متحدهاالتیادر خاورمیانه و آفریقای شمالی به خود اختصاص داده است و کشورهای چین، 
 انگریب نیکه ا (www.fao.org/iran, 2020) تا سوم تولیدکننده محصوالت کشاورزی در دنیا هستند

 یشرویپ یموانع صادراتبه علت وجود  ی، ولاست یمحصوالت کشاورز دیدر تول یتولیدکنندگان داخل یتوانمند
 و همکاران، کروان)محمدرضا پا ستیتوجه نکشورمان، صادرات قابل یصادرکنندگان محصوالت کشاورز

 یاری، بسیجهان ینفت در بازارها متیو نوسانات ق طرفکیازبه نفت  رانیاقتصاد ا یبه سبب وابستگ. (0331
 یرنفتیغصادرات  نیبنابرا زند؛یمبه نفت لطمه  یمتک یاقتصاد کشورها بازار به نیحاکم بر ا یهایناهنجاراز 

ر د یتوجهقابلنقش  یصادرات محصوالت کشاورز ان،یم نیدارد و در ا یدر ثبات اقتصاد ییبسزا تیاهم
 یست. جمهورا برخوردار یشتریاز ثبات ب گرید یهابخشبخش نسبت به  نیداشته و صادرات ا یرنفتیغصادرات 

 ،یاهیتنوع گم یکیمتنوع، منابع ژنت ییوهواآب یهامیاقلاز جمله  ،یعیطب ینسب تیبا مز یکشور رانیا یاسالم
د محصوالت یران در بخش تولیا .(0331 ،ییو صفا یآبادشاهدارد ) یمناسب دیاست که منابع تول انیو آبز یدام

(. 0334، )محمد فقیهی است توسعهدرحال ینسبت به کشورها یت ممتازیموقع یت دارایفیمت و کیق ،یکشاورز
انزد از محصوالت زب یبعض عطروطعمو  یت محصوالت کشاورزیفیران باعث شده است کیا ییط آب و هوایشرا

کشورها  از یسه با بعضیمقازان صادرات و درآمد آن در ید باال، میزان تولیت و میفیخاص و عام باشد. با وجود ک
بر طبق  .(0337 ر،پو النیگو  )پاکروان استتر نییار پایاز کشورمان دارند بس ینییت پایفید کمتر و کیکه تول
ون دالر بوده است و حدود یلیم 161ارد و یلیم 4 ودحد یزان صادرات محصوالت کشاورزیم 32سال  یآمارها
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 یریپذمناسب، رقابت یاستراتژ نیو تدو یزیربا برنامه توانیم (.0331 ،یانور دیدالر بوده است )مج ونیلیم

صادرات محصوالت  زانیم نیو بهبود نمود، بنابرا شیافزا یجهات یرا در سطح بازارها یمحصوالت کشاورز
های جامع در حوزه صادرات کشاورزی در داخل کشور همچنان چشمگیر ضعف پژوهش داد. شیرا افزا یکشاورز

ی پیشین در حوزه صادرات را هاپژوهش( 0331ی )روحان وپور، ترکستانی اسفیدانی، حسنقلی کهیطوربهبوده 
 دیأکتی کیفی به بستر صادرات هالیتحلی جدید و هادهیاگرا دانسته و بر ورود یکمّ و سونگرکمحدود، ی

ری موجود نظ خألدر جوامع مختلف و  وکارکسباند. از سوی دیگر با توجه به متفاوت بودن محیط و بستر داشته
ادرات، که در حوزه عوامل توسعه ص رسدیم نظربه  توسعهدرحالالملل در بستر کشورهای در ادبیات بازاریابی بین

 ین پژوهش بررسیاز ا هدفی ایرانی ضروری است. هاشرکتدر بستر  ترقیعمهای اکتشافی و هشانجام پژو
 ذیریپرقابتتوان  خلق یبرا ییکشورمان و ارائه راهکارها یصادرات محصوالت کشاورز عوامل مؤثر بر توسعه

 هایپژوهش این پژوهش از ی است.ش صادرات محصوالت کشاورزیافزا یبرا ید محصوالت کشاورزیدر تول
و  پردازد و به دنبال این است که به کشفاکتشافی به بررسی عوامل توسعه صادرات می طوربهاندکی است که 

 یریگلشکالزمه  ازآنجاکه شناسایی تمام عواملی که در فرایند توسعه صادرات کشاورزی نقش دارند، بپردازد.
عوامل  بدون شناسایی و تشخیص هااستراتژیمناسب است و این  داشتن استراتژییک بخش توانمند کشاورزی، 

ادرات صتوسعه مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر بنابراین  چندان مفید و اثربخش نخواهد، مؤثر و مهم 
پژوهش حاضر به دنبال افزایش غنای  پرداخته است.بنیاد نظریه داده براساس روشمحصوالت کشاورزی ایران 

محصوالت کشاورزی درباره عوامل  صادرکنندهی هاشرکتاز تجارب و دانش متخصصان و مدیران فهم خود 
وسعه های عوامل تاست که قصد شناسایی تمام جنبه جهتنیازاتوسعه صادرات است. اهمیت دیگر این پژوهش 

ی زیرامهبرنعه موجود، حوزه صادرات باشد تا متناسب با عوامل توس گذاراناستیسصادرات دارد تا راهنمایی برای 
های مختلف به این گستردگی در کرده و در راستای توسعه صادرات راهکار ارائه دهند که تاکنون در پژوهشی

   محصوالت کشاورزی پرداخته نشده است. صادراتشناسایی عوامل مؤثر بر توسعه 

 مبانی نظری و بیشینه پژوهش 
ن بی سودآورهای اقتصادی یتفعالمعامالت تجاری که در آن کاالها به شکل  صورتبهالملل ینبتجارت 
و  است. )جو صادراتالمللی شامل واردات و ینبشده است. معامالت یفتعرشود، یمی مختلف مبادله کشورها

ته المللی اهمیت بسیاری یافینبسازی در بازارهای المللی( صادرات به عنوان نوعی استراتژی بین71010پک، 
ها و تقویت ای برای تعادل ذخایر ارزی خارجی، ایجاد مشاغل، بهبود تراز پرداختیلهوسآن را  هادولتاست و 

قرن  با شروع .(7104، 7)پوتوراک و دیومندلیل سعی در تشویق صادرات دارند  کنند و به همینیماقتصاد تلقی 
فی اتکا به بازارهای داخلی کایشرفت سریع تکنولوژی. پ شدن اقتصاد  ویجهان وندرشود: یمدو مورد مطرح  70

که  المللی باید به عوامل کلیدی محیطیینبهای بازار. در کرد عملالمللی اندیشید و ملی ینبنیست و باید 
فرهنگ توجه  و ییر و تحول و تعامل با یکدیگر هستند مانند اقتصاد، تکنولوژی، سیاست، قانونتغپیوسته در حال 
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را با توجه به این عوامل طراحی کرد. )علیرضا استعالجی و  هر کشورکافی داشته و استراتژی بازاریابی برای 
ررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت ( در پژوهشی با عنوان ب0323محمدی و همتی )(. 0337 ،همکاران

و  دارمعنیصادراتی اثر منفی و  هایقیمتکه  نشان دادند کشاورزی و بررسی بازارهای هدف این محصوالت
ژوهش نتایج پبر تقاضای صادرات این سه محصول داشته است.  داریمعنیتولید ناخالص داخلی اثر مثبت و 

بررسی عوامل مؤثر بر تجارت محصوالت کشاورزی با تأکید بر درآمدهای ( با عنوان 0336ساالری و همکاران )
نرخ ارز حقیقی بر اساس انتظار تأثیر منفی بر واردات بخش کشاورزی و تأثیر مثبت بر متغیر  نشان داد که  نفتی

متغیر شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی، تأثیری در راستای عکس  کهدرحالیصادرات این بخش دارد. 
صادرات  ی برهای اقتصادحریمتتأثیر نرخ ارز رسمی در الگوها داشت. متغیرهای حجم نقدینگی و متغیر مجازی 

ست. اها بر صادرات بخش کشاورزی مثبت که تأثیر هدفمندی یارانهبخش کشاورزی تأثیر منفی داشته، در حالی
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات زعفران ایران به کشورهای بریکس ( در پژوهشی با عنوان 0332آقاپور صباغی )

شورهای بریکس، نرخ واقعی ارز و جمعیت اثر مثبت و ولید ناخالص داخلی کت ( نشان داد که)رهیافت پانل دیتا
 .قیمت صادراتی اثر منفی بر صادرات زعفران ایران به کشورهای بریکس دارند

جش ین معیار سنترمهمی مدیریتی است و بدون شک هاپژوهشدر  موردبحثین مفاهیم ترمهمعملکرد یکی از 
عملکرد مفهوم  (.0332محمدی، فاطمه و همکاران، )خان دآییم حساببهی تجاری هاشرکتموفقیت در 

گیرد یم بریی را که با آن در تعامل است درهاحوزهکند و نیز یمی است که آنچه را که سازمان تولید اگسترده
تعریفی دیگر، عملکرد عبارت است از مقایسه نتایج واقعی و اهداف از  بر اساس .(7104 ،)خاتمی و همکاران

یازهای نسنجش کارایی، اثربخشی نحوه استفاده سازمان از منابع و برآوردن  منظوربهپیش تعیین شده که از آن 
 .(7103 ،0گیرد )گیلبرت و همکارانیمقرار سازمان مورد استفاده  موردنظری استانداردهامشتری جهت رسیدن به 

یج ملموس و ناملموس نظیر نتایج اقتصادی و مالی دانست. از نتای اگستردهتوان عملکرد را ترکیب یمهمچنین 
یانگر دستیابی شرکت به اهداف بدهد و یمعملکرد صادرات میزان موفقیت یک شرکت در صادرات را نشان 

)زهیر و همکاران،  است موفقیت شرکت در صادرات دهندهنشانعملکرد صادرات  درواقع .صادراتی خود است
 راننظصاحبین در بی کاملی هاتوافقی عملکرد، هنوز هاشاخصو  یرهامتغی در خصوص طورکلبهاما  .(7101

ی هاشاخصیم هستند، تقسقابلی عینی و ذهنی هاشاخص دودستهی عملکرد به هاشاخصوجود ندارد و اغلب 
شود و یمیری گاندازهی عینی هاداده بر اساسواقعی و  کامالً صورتبهتند که یی هسهاشاخصعینی عملکرد، 

سازمان  نفعیذی هاگروهشوند که بر مبنای قضاوت یمیی را شامل هاشاخصی ذهنی عملکرد، بیشتر هاشاخص
توان در یمی صادراتی را دستاوردهابر عملکرد و  مؤثرعوامل  .(0331 ،زادهیمهدی و طالقانگیرد )یمشکل 

ی بندبقهطیرگذار در سه سطح شرکت، صنعت و کشور تأثی این عوامل طورکلبهی گوناگونی تعریف شوند، هاقالب
 گیرد. یمی قرار موردبررسسطح شرکت در این بخش عوامل  .(7113، 7سیلوا و استایلز، کسالد )کر

ملکرد شده در زمینه عیبررسیرهای متغترین یادیبنیرهای سطح شرکتی، متغشده، یبررسی هامقالهدر میان 
از  اندعبارتشوند که یمیرگروه تقسیم زصادرات هستند. در این بخش فاکتورهای سطح شرکت به سه 

                                                                                                                                   
1. Gilbert et al  2. Lax, Silva & Styles  
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  (. 7100، 0الکس و فیلیپه ،هاهورتینت )های مدیرییژگیوهای شرکت، یتقابلهای شرکت، یژگیو
اهد شوند و شویمیرهایی هستند که اغلب بررسی متغبه طور خاص اندازه صادرات و تجربه صادراتی شرکت 

( تحقیقات 7101، 7کند. )برتراندیمأیید تیر مثبت این دو متغیر بر عملکرد صادرات را تأثی اگستردهتجربی به طور 
ار در بازد. شویمی بر عملکرد صادرات سپاربروندهد که تجربه صادرات باعث افزایش اثر مثبت یمنشان 

ملکرد یده هستند تا به عتندرهمهای شرکت یژگیوهای استراتژیک، بازاریابی صادرات و گیرییمتصمجهانی، 
های شرکت یژگیوپژوهش آتی در خصوص نقش تعاملی  .(7103 ،و همکاران 3صادراتی پاسخ دهند )لیپوما

ختیار صادرات را در ایامدهای ارزشمندی داشته باشند و درک بهتری از موفقیت پگذاران یاستستوانند برای یم
ده و شرط مهم برای استفایشپمدیران صادرات قرار دهند، از سوی دیگر قابلیت نوآوری سازمانی به عنوان یک 

ی توان آن را یکیممطرح است و  هاشرکتهای جدید، در راستای بهبود عملکرد صادراتی یفناوری از برداربهره
  (. 7101، 4و سیابوشیهای مهم شرکت قلمداد کرد )آذر یژگیواز 

المللی است و به عنوان یکی ینبی هاپژوهشی اصلی در زمینه هاموضوعهای شرکت یکی از یتقابل

 شودیمیری عملکرد صادرات در نظر گرفته گشکلیجاد مزیت رقابتی پایدار و در ااز عناصر مهم 

توانایی ایجاد مزیت رقابتی در سطوح مختلف شرکت و محصوالت و  .(9002 ،)الکس و همکاران

 شکل برداری از آن، از جمله مواردی هستند که قابلیت شرکت راطراحی استراتژی کاربردی و بهره

های کلیدی یتقابلی بازاریابی اثربخش از جمله هابرنامهدهند. گرایش به یادگیری و توانایی تدوین یم

  (.9002، 5آیند )کورتس و همکارانیمشرکت به شمار 

ه یماتی کتصمها یاستراتژعوامل مدیریتی نیز برای موفقیت تجاری مهم هستند، مدیران صادرات، 
گذارد، یم یرتأثبر عملکرد صادرات شرکت  ناچاربهدهند که  و گسترشکنند تا بازار خارجی را افزایش یماتخاذ 

ی مثبت رگذاراثشده و یبررسکننده کلیدی عملکرد صادرات است، به طور گسترده یینتععامل  که تجربه مدیران
مهارت مدیران در تحلیل و ارزیابی محیطی و  .(7102، 6یید شده است )اولیور و کادوگانتأآن نیز 

 رتأثمهای سریع و در شرایط عدم اطمینان نیز از عواملی هستند که عملکرد صادراتی شرکت را گیرییمتصم
  (. 7101، 1کنند )برورسن و همکارانیم
 

   توسعه صادرات محصوالت کشاورزی
نیمه ساخته و کاالهای  ،ی اعم از کاالهای اولیهسنت یرغتوسعه صادرات عبارت است از صادرات محصوالت 

معرف گرایش به تجارت آزاد و  ،که جانشین کاالهای سنتی اولیه گردد. توسعه صادراتیطوربه شدهساخته
و المللی ینبچه میزان متوجه بازارهای  این است که یک کشور تا دهندهنشانتجارت جهانی است. این سیاست 

ث تجارت آزاد باع ،تقاضای خارجی است. توسعه صادرات، عامل تقویت تجارت آزاد خارجی است، بنابراین تابع
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5. Cortez et al   
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7. Brorsen et al  



   1411، زمستان 4المللی، سال چهارم، شماره وکارهای بینـــــــــــــــ مدیریت کسب 111

عه صادرات توس و چونشود یمی با مزیت نسبی و کاالهای تولید اجناس منابع در راستا و اختصاصهدایت تولید 
صادی است اقت و توسعهبا رشد  توأمآید، یمقالب بازارهای جهانی به دست  و دردر راستای استفاده از منابع تولید 

همراه کاربردی الزم –تواند با آموزش علمییمشود که این مهارت و تخصص یمبه ایجاد تخصص  و منجر
ی مناسب برای توسعه منظور الگوبه(. 0331فاضلی و همکاران، )ساز رشد اقتصادی خواهد شد ینهو زم شده

ای هیاستسی بررسی شود در بخش دولتی در دو حوزه و دولتالزم است اقدامات در بخش خصوصی  ،صادرات
، استراتژی توسعه خارج سازمانو اقتصادی  در دو حوزه تولید داخل  بحث یخصوصبخش  و دری و خارجداخلی 

تعامل  تواندیمخصوصی از طریق شورای گفتگو  و بخشی قرار گیرد، ارتباط هماهنگ دولت موردبررسصادرات 
 (. 0331ی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد )کرباسی و همکاران، اسازنده

اد ی اهمیت فراوانی دارد اما متأسفانه اقتصباوجودآنکه توسعه صادرات غیرنفتی در رونق اقتصادی و تولید داخل
قبای صورت جدی از پس رگاه نتوانسته بهداخلی همیشه وابسته به درآمدهای حاصل از منابع نفتی بوده و هیچ

های سبب پتانسیلدرحالی است که به(. این0331نمای اقتصادی در دنیا برآید )دعایی و همکاران، خارجی بزرگ
تواند جایگاه باالیی در توسعه صادرات غیرنفتی زی، صادرات محصوالت و مواد غذایی میباال در بخش کشاور

ود رهای متعددی پیشروی صادرکنندگان قرارگرفته است، انتظار میباشد، اما ازآنجاکه مشکالت و چالش
ی بین نادارراهکارهای مناسبی برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به کار گرفته شود، چراکه رابطه مع

الساعه در اتاق دربسته منجر تصمیمات خلق افزایش صادرات غیرنفتی و رشد تولید وجود دارد، ناگفته نماند که
که با توسعه صادرات محصوالت دیگر نیازی دادن بازارهای هدف و ورود سایر رقبا خواهد شد، درحالیبه ازدست

 (.   0331به درآمدهای غیرنفتی نخواهیم داشت )دعایی و همکاران، 

 ت کشاورزیدر مورد صادرات محصوال گرفتهانجاماز مطالعات  خالصه -1جدول 

 0326هسینجه، می یکر صادرات غیرنفتی و توسعهیری پذرقابتشدن یجهان

 0331یی، و صفای آبادشاه دانش بر عرضه صادرات بخش کشاورزی مؤلفهیر تأث

 0337، و همکارانحامد نجفی  در صادرات محصوالت کشاورزی کشورهای حوزه اکو مؤثرعوامل 

 0337، و همکارانوحید عزیزی  های حمایتی در توسعه صادرات محصوالت کشاورزی ایران یاستسنقش 

 0334، و همکارانشیرمهنجی  31-21ی هاسالبازه  زعفران دریغات در صادرات گیاه و تبلی بندستهی کیفیت نحوه ببررستحلیل و 

 0333، همکاران ومحمودی  ی محرک صادراتیبندسطحصادرات،شناسایی  توسعهمدیریت 

 7103گیلیرت و همکاران،  کامرون کاکائو دریر صادرات کشاورزی بر رشد اقتصادی در مورد موز، قهوه، تأث

 7107،و همکاراناونر  المللی شدن متفاوت استینبمراحل  و دراست  متولدشدهبر جهانیان  صادراتآیا موانع 

 7106، و همکارانهیامی  بازار زعفران بر ساختاریی فنی، بازاریابی کارا

 7101، و همکارانبرورس  در آمریکا بازار گندمبررسی حاشیه 

 0331محمد گیلک،  یری ایران در بخش کشاورزیپذرقابتکننده یینتععوامل 

 7106،و همکارانآریز  بر بازاریابی حبوبات   مؤثرعوامل 
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 ی پژوهش شناسروش
روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف هم کاربردی و هم بنیادی است. ازآنجاکه هدف این پژوهش هم توسعه و 

در عرصه  یسازدر زمره بهبود مدل صادرکنندگان محصوالت کشاورزی استگسترش علم و هم کمک به 
ر قصد پژوهشگ های کیفی است، زیرااز سویی، از جمله پژوهش. ، بنیادی و کاربردی اسـتتوسعه صادرات است
توسعه صادرات محصوالت کیفـی )گرنـدد تئـوری( مـدلی پیرامون عوامل مؤثر بر  یهادارد بر اساس روش

ارائه دهد. استفاده از گرندد تئوری هنگامی اتفاق میافتد کـه در خصوص موضوع پژوهش، نظریه یا  کشاورزی
بگیرد. با توجه به نبود یک مدل  ـأل نظـریهای تئوریک وجود نداشته باشد و موضوع پـژوهش در یـک خمدل

منظور ایجـاد چارچوبی نظری برای این و به توسعه محصوالت کشاورزینظری برای درک عوامل مؤثر بر 
توان بیان داشـت، ازآنجاکه پژوهشگر در این استفاده شد. بنابراین میعوامل، در این پژوهش از گرندد تئوری 

فی ـ کی یهاکیفی )تفسیری( استفاده کند، پژوهش حاضـر از جملـه پژوهش هاییمپژوهش قصد دارد از پارادا
ی دگذارکبر اساس رهیافت سیستماتیک انجام گرفت که شامل سه مرحله  هادادهوتحلیل یهتجز. اکتشافی است
و ی باز، پس از مرور کدگذاردر مرحله  ،منظور به این .(0333ی بود )استراس و کوربین، و انتخابباز، محوری 

 ی خاصیهاطبقهی مشابه در کدهاادامه  و درشده ییشناسای مفاهیم اولیه کدها ها،مصاحبهی متون دهسازمان
اب شد ی آن طبقه باشند، انتخکدهاکل  دهندهنشانقرار گرفتند. سپس، برای هریک از این طبقات عناوینی که 

اط ی محوری، ارتبکدگذارکشاورزی شناسایی شدند. در مرحله ی توسعه صادرات محصوالت هامؤلفهیجه و درنت
مرحله  و درشد. در ادامه  و ارائهو مفاهیم بر اساس مدل پارادایم مشخص  هامقولهبین پدیده محوری و سایر 

ن نمودار یامدهای آو پچگونگی مراحل وقوع  ها،داده دریا فرایند اساسی نهفته و کدگذاری انتخابی متغیر اصلی 
، خبرگان دانشگاهی رشته مدیریت، بازاریابی و اقتصاد دانشگاه  و جامعه آماری شامل مدیران. شوندیم

هستند. این افراد حداقل دارای مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد هسـتند و سـابقه مدیریت باالی صادرکنندگان 
خبره را شناسایی کرده و با  2تعداد  گیری هدفمندسال را دارند. پژوهشگر، ابتدا با استفاده از روش نمونه 01

گیری گلولـه نفر رساند. در ادامه، با استفاده از روش نمونه 04ها را به استفاده از روش گلوله برفی تعداد این خبره
های یژگیو .یابیمرسد که به حد اشباع نظری در پژوهش حاضر دستبرفـی تا جایی به افزایش نمونه آماری می

 در جدول زیر آورده شده است.  شوندگانمصاحبه
 

 شوندگانمصاحبههای یژگیو -2جدول 

 سابقه اجرایی و دانشگاهی تحصیالت جنسیت

 (00) صادرکنندهمدیر  (00کارشناسی ارشد ) (04مرد )

 نفر( 3استاد دانشگاه ) (3دکتری مدیریت ) (1زن )
 

اطالعات در بخش اصلی  یآورمنظور جمعبهساختاریافته بود. یمهنآوری اطالعات پژوهش مصاحبه ابزار جمع
نوان ع نخستین گام، طراحی فرایند مصاحبه به شد.پژوهش و سنجش متغیرهای پژوهش، از مصاحبه استفاده 

کننده، چند دسته های شرکتتـوان بـرای خبره، مـیبارهینهای کیفی اسـت. دراابزار اصلی گردآوری داده
های تئوریک هـای حسـاس و پرسشهـا بـا عنـوان پرسـشتـرین آنمطرح کرد که دو دسته از مهمپرسش 
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 هـایی اشـاره دارنـد کـه پژوهشگرهای حساس هستند، به آن دسته از پرسشهستند. دسته نخست که پرسش
ج س مطالعـات و نتـایهای دوم که جنبه تئوریک دارند، بر اسـاکنند و پرسشسمت درک رخداد هدایت می را به

 هـا، بـه کـدهایشوند. پژوهشگر سعی دارد بر اساس این پرسـشهای در راستای پژوهش استخراج میپژوهش
شامل موارد  ی اساسیهاپرسش .بـاز کـه نخستین دسته از کدهای روش تحلیل کیفی گرندد هستند، دست یابد

 هاحلراه( راهکارها و 7محصوالت کشاورزی کدامند؟  ( عوامل و عناصر مؤثر بر توسعه صادرات0زیر بودند. 
یری این عوامل در جهت کارگبهیامدهای حاصل از پ( 3برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی چیست؟ 

 بهبود و توسعه صادرات محصوالت کشاورزی چیست؟  
 

 های پژوهش یافته
 ،ی بازگذارکداز  اندعبارت ،بودند کاررفتهبهمنظم و مشروح نظریه  ،ی که برای تکوین منسجمکدگذارسه مرحله 

خام بوده و  داده کند که همیمکمک  اولدستی از مفاهیم امجموعهی باز به خلق کدگذاری. و انتخابمحوری 
 یندهای آن را تشخیصو فرای کرده بازنگررا  هادادههم انتزاعی هستند. پژوهشگر در این مرحله خط به خط 

 فاوتو تتشابه  ازنظری کرد. سپس با مقایسه مداوم کدها کدگذار هاو عبارت هانکتهرا با استفاده از  هاآنداد و 
تصل به هم م هاطبقهتعیین شد. در مرحله دوم  هاآنهای ابعاد هریک از یژگیوو  گرفتهشکل هاطبقه ،در مفاهیم

ی محوری این است که طبقات کدگذاردر  شدهمطرحپرسش شود. در اصل ی از قضایا ساخته میامجموعهشده و 
 هاطبقهزیر  و هاطبقهبین  و روابطمقایسه شده  هاو طبقهشوند؟ در این مرحله کدها یمچگونه به یکدیگر متصل 
رادایم یی به نام پاهاواژهتری به دست آید. استراس و کوربین از یقدقتفسیر  مدنظرمشخص شد تا از پدیده 

صاالت ساز ارتباط و اتینهو زمروند یمتوصیف مجموعه مفاهیمی به کار  منظوربهکه  اندکردهی استفاده کدگذار
شرایط -ینهزم-هپدید-فرایند پژوهش هستند. این پارادایم بر مواردی از قبیل شرایط علی مدنظری هاموضوعبین 

 انتخابی، ارتباط انتخابی، امتزاجی تحلیلی یکدگذاریت طی درنهایامدها متمرکز هستند. و پراهبردها -یامداخله
با یکدیگر تلفیق شدند. حاصل این مرحله طبقه اصلی بود که با سایر  هاو طبقهروی تمام مراحل صورت گرفت 

 ی اولیه بود. کدهاشده یشپاالحقیقت نتیجه  و دررا توضیح داده  هاآن طبقات ارتباط داشت،
کد  01ی اولیه به کدهااولیه شناسایی شدند که این  کدباز 433 ته،صورت گرفی هامصاحبهتحلیل  بر اساس

 ،یادنداده بیت با استناد به رهیافت سیستماتیک در نظریه درنهاکد منتخب کاهش داده شدند.  1محوری و 
و  ردهاراهب، گرمداخلهای، عوامل ینهزمشرایط  ،ی شامل شرایط علیاهستهشده در شش طبقه ییشناسای کدها

 ی شدند. بنددستهیری و توسعه صادرات( پذرقابتحول پدیده مرکزی ) ،یامدهاپ
دند در قالب یک مسیر به هم متصل ش هاطبقهین و اتوسعه یافتند  هاداده درشده ییشناسای هاطبقهمفاهیم، با 

روایت  ،یافت توسعه و روابطتعاریف مفهومی  ،ی روایت گونه از تئوری در حال پیدایش از جمله مفاهیمو شکل
ده و انجام منطقی شیانب وضوحبهبازنویسی شد تا تبیینی از تئوری در حال پیدایش به دست آید که  بارها و بارها

یمی الگوی پارادا گانهششابعاد  ،های یادشده در این پژوهشیبترتبودند. با  هاداده کنندهو منعکسداشتند 
 پژوهش به شرح ذیل بود.  
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 شرایط علی  -الف 

 شود که به وقوع یا رشد وهایی اطالق میها که حاصل شرایط مقدم بودند به حوادث، وقایع و اتفاقمقولهاین 

و مفاهیم علی در  همیان کدهای مستخرج اتارتباط .(0333 انجامد )استرس و کوربین،ای میگسترش پدیده

 است.  شدهداده نشانجدول زیر 

 کدهای مستخرج و مفاهیم علی پژوهش – 3جدول 

 عوامل علی کدهای اولیه

ی صادرات محور در میان مسئوالن، وجود ثبات هادگاهیدروابط دیپلماتیک تجاری مناسب با سایر کشورها، 

ر ی گمرکی از کشور ما نسبت به سایهانهیهزی در کشورهای منطقه، نبود تبعیض در اخذ تیامن وسیاسی 

 ی. ادوره صورتبهمسدود نکردن صادرات  ،کشورها

 ی دولتگذاراستیس

توسط  ی صادراتیهامشوق، ونقلحملنبود تبعیض در دادن جوایز صادراتی ، تسهیالت بانکی، یارانه برای 

 دولت. 
 حمایت دولت

خالت ی قوانین، دریپذانعطافپیوسته و مستمر،  صورتبهتسهیل پروسه اخذ مجوز صادرات، انجام صادرات 

قیمت داخلی محصوالت، اقدامات الزم برای بررسی مشکالت صادرکنندگان،  داشتننگهدولت برای ثابت 

 ،  بلندمدتایجاد بستر الزم برای صادرکنندگان برای انعقاد قراردادهای 

 حمایت قانونی

 مسائل مالی ی، تضمین مالی برای برگشت پول به کشور. گذارهیسرماوجود نقدینگی برای 

 

    مقوله محوری -ب 
از   کیچیهی است که اساس فرایند پژوهش است، به دلیل اینکه ادهیپدمقوله محوری یک صورت ذهنی از 

نبودند، برای پدیده محوری نام متناسب با موضوعی پژوهش انتخاب شد  هامقولهاز سایر  تریانتزاع هامقوله
  ( جدول زیر گویای نحوه انتخاب مقوله محوری در پژوهش است. 0326و امامی،  فرییدانا)

  کدهای مستخرج و مقوله محوری پژوهش -4جدول 

 مقوله محوری ی اولیهکدها

 یبرندسازتوسعه  یبرندسازبه  دادن تیاهم

 ، بازاریابی سیستماتیکهدف بازاری بازاریابی، شناخت هاپژوهشوجود افراد متخصص برای مذاکرات، 

 ، سازگاری صادرکنندگان با بازارهای جهانیمنظم و
 توسعه بازاریابی

ط ی مدیریتی، بررسی محیسازوکارهای، المللنیب بازاری ازهاین، کارایی بازار، دانش توسعه وتحقیق 

 یانسان وی، منابع مالی المللنیب

ی ریپذرقابت

 صادرات

 

  ی راهبردی هامقوله -پ
( 0333 ،نیکورب . )استرس،کنندیمراهبردهایی برای کنترل، اداره و برخورد با پدیده محوری ارائه  هامقولهاین 

  جدول زیر گویای نحوه انتخاب مقوله راهبردی در مدل پژوهش است.  
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 ی راهبردی پژوهشهامقولهکدهای مستخرج و  – 1جدول 

 ی اولیهکدها
 یهامقوله

 راهبردی

یدکنندگان برای تولید محصوالت صادرات تول و دانشآور محصوالت کشاورزی، تخصص یانزی ماندهاپسکنترل 

 کردن و معدومزیست، جلوگیری از سرمازدگی محصوالت، جلوگیری از هدر رفت یطمحمحور، رعایت استانداردهای 

 محصوالت در زمان پیک تولید، الگوی کشت مناسب. 

 تسهیل تولید

صادرات )تولید، فرآوری،  و پروسهات، نداشتن دغدغه بقا، اجرای درست مراحل منفک شدن تولید از صادر

 (، هزینه تولید بهینه. و انتقالی استانداردساز
 قابلیت تولید

و یزی مناسب و هدفمند برای کاشت محصوالت کشاورزی توسط دولت ربرنامهفرهنگ مناسب مصرف، 

ولید در بخش ت هاآپاستارتیری کارگبهکرده کشاورزی، یلو تحصیری افراد متخصص کارگبهیدکنندگان، تول

ری ی مناسب، جلوگیبندبستهی هاو کارخانه هاسردخانهالزم صادرکنندگان،  و دانشمحصوالت کشاورزی، تخصص 

 ی صادرکنندگان واقعی. جابه هاواسطهاز فعالیت دالالن و 

 یرساختزبهبود 

 

 ی  انهیزمی هامقوله -ت 

. )استرس و دهندیمقرار  ریتأثی نشانگر برخی شرایط خاص هستند که راهبرد را تحت انهیزمی هامقوله

 در مدل پژوهش است.   هامقولهنحوه انتخاب این  دهندهنشان( جدول زیر 0333کوربین،

 ای پژوهشینهزمی هامقولهکدهای مستخرج و  – 1جدول 

 ایینهزممقوله  ی اولیهکدها

یزات الزم برای و تجهآالت ینماشی مناسب برای صادرات محصوالت کشاورزی فسادپذیر، هاگذرگاهایجاد 
 .ونقلحملهای پایین ینههزی مواصالتی مناسب برای صادرات، هاجاده، ونقلحمل

  ونقلحمل

ناسب می، فناوری او فلهی، ایجاد فناوری مناسب فرآوری برای جلوگیری از صادرات خام بندبسته روزبهفناوری 
 ی تولید محصوالت صادرات محور و استاندارد، خالقیت و نوآوریبرا

 فناوری

 

   گرمداخلهی هامقوله -ث
ست و ممکن ا دهندیمقرار  ریتأثبرخی شرایط خاص هستند که راهبرد را تحت  دهندهگر نشانمداخلهی هامقوله

( جدول زیر گویای نحوه انتخاب این 0333مثبت یا منفی بر راهبرد داشته باشند. )استرس و کوربین،  ریتأث
 پژوهش است.   در مدل هامقوله

 

  پژوهش گرمداخلهی هامقولهکدهای مستخرج و  – 1جدول 

 گرمداخلهمقوله  ی اولیهکدها

ی آورجمعوجود افراد متخصص و کارشناس در امر صادرات در ادارات دولتی، وجود منابع و مراجع داخلی برای 

 ، پاسخگو بودن مدیرانهاسفارتخانه، انجام کارهای بازرگانی توسط رایزنان اقتصادی در بازار هدفاطالعات در مورد 
 تشکیالت اداری

 مالیات و گمرک یری قوانین مالیات و گمرکپذانعطاف
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  ی پیامدیهامقوله -ج 

ستند. کردن پدیده  هو کنترلاداره  منظوربهی پیامدی نتیجه و حاصل راهبردها در رویارویی با پدیده و یا هامقوله
  ( جدول زیر گویای نحوه انتخاب مقوله پیامدی در مدل پژوهش است.0333)استراس و کوربین، 

 ی پیامدی پژوهشهامقولهکدهای مستخرج و  – 1جدول 

 یامدهاپ ی اولیهکدها

 مزیت رقابتی ی شکیل و مناسب، رقابتی بودن قیمت، تبلیغات قویبندبسته

های بانکی و یمتحر دور زدنتورم معقول، واقع بودن قیمت ارز، نبود نوسان ارز و بازار، 

 اقتصادی، سیاست ارزی مناسب دولت، رشد و رونق اقتصادی
 ثبات اقتصادی 

 تصویر مطلوب از کشور الملل.ینبی ایرانی در صحنه هاشرکتتبلیغات مثبت نسبت به 

 

  پردازی( یهنظرکدگذاری انتخابی )مرحله 
به نگارش  هامقولهانتخاب کرده و با ارتباط دادن آن با سایر  روشمنددر این مرحله مقوله محوری را به طور 

فر یی)دانا دهدیمشده است، ارائه یبررسشود که شرحی انتزاعی برای فرایندی که در پژوهش یمنظریه اقدام 

با  کند.یمی مندرج در سطور باال را عنوان کدگذاری انتخابی منتج از کدگذارالگوی  3جدول  (.0326و امامی، 

ی توسعه صادرات هامحرک نوانعبهالگوی پارادایمی، عوامل علی  گانهششتوجه به جداول باال و نیز ابعاد 

گذاری دولت، حمایت دولت، حمایت قانونی و یاست)سمحصوالت کشاورزی در نظر گرفته شدند که شامل 

ی توسعه صادرات محصوالت هاشاخص عنوانبهمسائل مالی( بودند. پدیده محوری این الگوی پارادایمی 

ودند. عوامل یری صادرات( بپذرقابتی، توسعه بازاریابی، برندسازکشاورزی در نظر گرفته شدند که شامل )توسعه 

، فناوری، تشکیالت اداری و ونقل)حملای در توسعه صادرات محصوالت کشاورزی نیز شامل ینهزممحیطی و 

های توسعه صادرات محصوالت کشاورزی را عامل راهبردی پژوهش یعنی یاستراتژ( بودند که و گمرکمالیات 

محصوالت  یامدهایی که توسعه صادراتپیت درنها برگرفتندلیت تولید، بهبود زیرساخت( را در )تسهیل تولید، قاب

 بودند.  (تواند به همراه داشته باشد شامل )مزیت رقابتی، ثبات اقتصادی و تصویر مطلوب از کشوریمکشاورزی 
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    ی محوری و منتخب در مدل پژوهشهامقوله -1جدول 

 ی منتخبهامقوله )مقوالت(کدهای محوری 

   عوامل علی

 گذاری دولتیاستس

   ی توسعه صادرات محصوالت کشاورزیهامحرک
 حمایت دولت

 حمایت قانونی

 مسائل مالی

  پدیده محوری
 یبرندسازتوسعه 

 توسعه بازاریابی  ی توسعه صادرات محصوالت کشاورزیهاشاخص

 یری صادراتپذرقابت

  راهبردیعوامل 
 تسهیل تولید

 قابلیت تولید  های توسعه صادرات محصوالت کشاورزییاستراتژ

 بهبود زیرساخت

  ی پیامدیهامقوله
 مزیت رقابتی

 ثبات اقتصادی  پیامدهای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی

 تصویر مطلوب از کشور

  گرمداخلهای و ینهزمی هامقوله

 ونقلحمل

ای توسعه ینهزمعوامل محیطی و 
  صادرات محصوالت کشاورزی

 فناوری

 تشکیالت اداری

 مالیات و گمرک

 

 بحث و بررسی   
وامع در ج جادشدهیا تحوالت وبا پیشرفت  همگامبه عنوان یکی از ارکان تمدن بشری،  صادرات وامروزه تجارت 

افزایش  برای هاشرکتجهانی شده،  زیچهمهی نو به خود گرفته است. در دنیای کنونی که شکل وتغییر کرده 
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ین مدل تبی درصددپژوهش حاضر  نیبنابرا ؛محصوالت خود ندارند بهبود وتوسعه  جزبهی خود راهی ریپذرقابت
 که در اینتوسعه صادرات محصوالت کشاورزی در میان مدیران و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی  است 

 کندیماین حوزه برای رسیدن به یک مدل کلی استفاده  متخصصان ومدیران  ادراک وزمینه از تجارب، نگرش 
 ر ادامهد نیبنابرا ؛ی صادرکننده محصوالت کشاورزی کمک کندهاشرکتطریق بتواند به مدیران  نیا ازتا 

اورزی بر توسعه صادرات محصوالت کش رگذاریتأثی هامقولههریک از  نییتب وپژوهش، در این قسمت به توضیح 
 . شودیمی پژوهش پرداخته هاافتهحاصل از ی

بر توسعه صادرات محصوالت کشاورزی شامل   رگذاریتأثی علّی هامقولهنتایج پژوهش نشان داد که 
ی هاشپژوهبا نتایج  هاافتهحمایت دولت، حمایت قانونی و مسائل مالی هستند. این ی ،ی دولتگذاراستیس

 است.  گراهم( 7101، همکاران و، کاهن 7103 همکاران و،آنر 7107، فریدی 7101، استولن 7114)لئونید 

برای اینکه صادرات محصوالت کشاورزی را توسعه داد دولت باید اقدام به بهبود روابط تجاری خود با سایر 
خود را از واردات محور بودن به سمت دیدگاه صادرات  دگاهید وکشورهای منطقه نماید  خصوصبهکشورها 

ا ت شودیمی داخلی محصوالت کشاورزی باعث هامتیق داشتننگهمحور سوق دهد. دخالت دولت برای ثابت 
 انیز و ررضمنعقد کرده و با نوسانات قیمت داخلی محصوالت دچار  بلندمدتی قراردادهاصادرکنندگان بتوانند 

ی هاهنیهز دهدیمی هدف انجام کشورهایی که با هایزنیراد با توانیمتی نشوند. دولت ی صادرازگیانگیب و
را کاهش دهد و با ارائه راهکارهایی از مسدود شدن صادرات  شودیمی مزبور اخذ کشورهاگمرکی که توسط 

یا واردات محصوالتی که در کشور دچار  شدهیزیربرنامه صورتبهبه طور مثال افزایش تولید )ی ادوره صورتبه
ی نیزمبیسی از کشور پاکستان در هنگام کمبود نیزمبیسمانند واردات  افتهیشیافزا هاآنکمبود شده و قیمت 

ت سیاس شودیمجلوگیری نماید. در مورد مقوله حمایت دولت، پیشنهاد  (صادرات  کردن مسدوددر کشور نه 
ی پرداختی تنظیم شود تا افزایش صادرات محصوالت کشاورزی را به دنبال هانهاراتشویقی صادرات مبتنی بر ی

 لهیوسبهی صادرات محصوالت کشاورزی اارانهی یهااستیسداشته باشد. اطالعات شفاف درباره روند آینده 
الت باید ی، تسههاتیمعافی مربوطه ارائه شوند. مکانیسم حمایتی و تشویقی در قالب جوایز صادراتی و هاارگان

اگر  کهیدرصورتکه موجبات ارتقا عملکرد صادراتی، صادرکنندگان را فراهم آورد،  شوند اجرای طراحی و اگونهبه
 انیز وصادرکننده برای رقابت مجبور باشد محصول خود را باقیمت پایین به فروش برساند دیگر متحمل ضرر 

 مقررات وقوانین  ،بازسازی کند. در مورد مقوله حمایت قانونیو جوایز صادراتی بتواند خود را  هامشوقنشده و با 
ن مکانیسم الزم برای هماهنگی بی ی ازریگبهرهی شوند، این کار با بازنگر وی تجاری اصالح هاهیروبازدارنده و 

گمرک، سازمان صمت، جهاد )ی عمومی و دولتی همچون هابخشی در گذاراستیسی و گذارقانونی هاتیفعال
ود نظام بانکی، است. بهب ریپذامکانو صادرکنندگان  تولیدکنندگانبا بخش خصوصی و  (اتاق بازرگانی ،کشاورزی

طای ی صادراتی، بهبود سیستم تشویق صادراتی، اعگذارمتیقبهبود سیستم اخذ مجوزهای صادراتی، بهبود شیوه 
صادرات محصوالت کشاورزی گردد. در  توسعه و باعث رونق تواندیمدر تهیه مواد اولیه  هدفمند ویارانه معقول 

با یافتن راهکارهایی برای امکان بازگشت پول به کشور مانند انجام صادرات با  تواندیممورد مسائل مالی دولت 
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مر در توسعه صادرات مثمر ث تواندیمی بانکی، هامیتحری پول کشور صادرکننده و واردکننده به دلیل واحدها
 واقع شود.  

یابی ی، توسعه بازاربرندسازبر توسعه صادرات محصوالت کشاورزی شامل توسعه  رگذاریتأثی محوری هامقوله
 همکاران و، آنر 7101 پانوپولوکسی )کفاکی و هاپژوهشبا نتایج  هاافتهی صادرات هستند. این یریپذرقابت و

ی صادراتی محصوالت هاشرکت، یبرندسازبود. در تبیین توسعه  همگرا( 7101 همکاران و، کاهن 7103
 باعث راممحصوالت شده که این  افزودهارزشی باعث افزایش برندسازبه مقوله برند و  دادن تیبااهم توانندیم

ی تخصصی صادراتی میزان زهایمخواهد شد. ایجاد  المللنیبافزایش وجهه و اعتبار محصوالت در سطح 
 و ابدییمی محصوالت کشاورزی افزایش ابیبازار وی مرتبط با توسعه صادراتی هاتیفعالکارآمدی و اثربخشی 

ی محصوالتی که پتانسیل صادراتی بیشتری دارند متمرکز شود. حمایت از برا وفعالیت در بازارهای هدف  نیا
 ،ازاریابیبدر زمینه مذاکرات  کردهلیتحص وتولید محصوالتی که مزیت رقابتی دارند، استفاده از افراد متخصص 

صادرات  توسعه ودر امر بازاریابی  تواندیمی شبکه توزیع مویرگی در کشورهای مقصد صادرات، اندازراه
د ی جدیهاروشبرای یافتن  توسعه وی در امر تحقیق گذارهیسرمامحصوالت کشاورزی مثمر ثمر واقع شود، 

 ی، داشتن منابع مالی و انسانی کارآمد، بررسیللالمنیب بازاربرای توسعه صادرات، داشتن دانش درباره نیازهای 
ی صادرات ریپذرقابتباعث افزایش  تواندیمکردن مستمر محیط پرتالطم خارجی  رصد و المللنیبمداوم محیط 

 محصوالت کشاورزی شود.  

بر توسعه صادرات محصوالت کشاورزی شامل تسهیل تولید، قابلیت تولید و بهبود  رگذاریتأثی راهبردی هامقوله
 همگرا( 0321، حقیقی و همکاران 7103 همکارانکاهیا و )ی هاپژوهشبا نتایج  هاافتهبودند. این ی هارساختیز

کشاورزی باید  تگذاری محصوالبیان داشت که فرایند قیمت توانیمتسهیل تولید  مؤلفهبودند. در تبیین زیر 
کنند.  ی رقابتی عرضههامتیباقمحصوالت کشاورزی، محصوالت خود را  دکنندگانیتول کهینحوبهاصالح شود 

با اشاعه و تبلیغ فرهنگ تولید برای صادرات از سوی دولت و شناساندن اثرات مثبت این فرهنگ به مدیران 
ی از لیدتب وگ در بین کارشناسان واحدهای تولیدی آن ترویج این فرهن تبعبه وصادراتی  - واحدهای تولیدی

ی الزم برای تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی برای تولید محصوالت با هاآموزش ارائه وسوی مدیران 
 ی مربوطه برایهاارگانی از جانب هااستیسو اعمال  ستیزطیمحاستانداردهای جهانی با رعایت استانداردهای 

باعث رونق تولید و صادرات محصوالت کشاورزی  توانیمجلوگیری از هدر رفت محصوالت در زمان پیک تولید 
محصوالت از کشاورزان نموده تا هم از معدوم  دیخر وی آورجمعاقدام به  تواندیمپیک تولید  شد. دولت درزمان

. برای تعیین شودیمی کشت مناسب محصوالت الگو شدن محصوالت جلوگیری نموده وهم این امر باعث
 یوهواآب واقلیم  اساس بری شود که کشت محصوالت کشاورزی زیربرنامهالگوی کشت مناسب طوری 

هم مانع از بین رفتن کیفیت خاک و مواد  ،شود ییجوصرفهتا هم در میزان مصرف آب  ،صورت گیرد هااستان
 باالمناسب کشت یک یا چند نوع محصول کشاورزی است باعث  چون هر اقلیم، و دشو آن درمعدنی موجود 

 ،تیی هر فعالیهارساختیزخواهد شد. در مورد مقوله زیرساخت،  دشدهیتولکیفیت محصوالت کشاورزی  رفتن
ی، ورهرهبدر جهت افزایش  محوردانش، استخدام نیروی انسانی مولد و شوندیمسنگ بنای آن فعالیت محسوب 
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که  و تثبیت قیمت و پشتیبانی از محصوالت کشاورزی دیخرشیپپایگاه دسترسی به اطالعات بازار،  کردن فعال
در بخش تولید محصوالت  هاآپاستارتی ریکارگبه، شودیمباعث دلگرمی و ایجاد انگیزه در کشاورزان 

رابط  نوانعبه توانندیمتوسط رایزنان بازرگانی که  هاسفارتخانهی در بازرگان وفعالیت اقتصادی  ،کشاورزی
در اختیار صادرکنندگان قرار  هدف بازارالزم را از  اطالعات و کنندعمل  هدف بازار انیمشتر وصادرکنندگان 

ی فرهنگ مناسب مصرف محصوالت کشاورزی توسط مردم تا بتوانیم سازنهیزمدهند و همچنین ایجاد و 
تبدیلی محصوالت کشاورزی با استفاده  عیصنا و هاکارخانهاحداث  نیچنهممحصوالت مازاد را صادر نماییم و 

   ی صادرات محصوالت کشاورزی شود.هارساختیز توسعه وباعث رونق  تواندیمی روز دنیا هایفناوراز 

ن و فناوری هستند. ای ونقلحملتوسعه صادرات محصوالت کشاورزی شامل  بر رگذاریتأثی انهیزمی هامقوله
آنر  ،7101، کاهن و همکارانان، 7101، اورتگا اورتیز و فرناندز اورتیز، 7114ی ) لئونید هاپژوهشیافته با نتایج 

یک  ستیبایمی المللنیب، اینکه یک شرکت ونقلحمل مؤلفهدر تبیین زیر . بودند همگرا( 7101 همکاران و
ت نهایی داشته باشد. تقوی نکنندگامصرفتوزیع محصوالت میان نسبت به مسئله  0زاویه دید مبتنی بر کانال

 برای دارخچالی یهاونیکاماستفاده از هواپیماهای کارگو و افزایش )و ارتباطات  ونقلحملساختار شبکه 
 و ونقلحملی مواصالتی مناسب، ارائه خدمات مناسب برای هاجاده، ایجاد (یکشاورزصادرات محصوالت 

از جمله مواردی هستند که در  ونقل،حملی هانهیهزدنیا برای کاهش  روزبه آالتنیماش واز تجهیزات  استفاده
به توسعه صادرات محصوالت کشاورزی کمک کرد. در تبیین زیر  توانیمبا پرداختن به آن  ونقلحملموضوع 

ی اهیناورفی کار در کشور ما پایین است ولی به علت نبود روین وفناوری، با توجه به اینکه قیمت انرژی  مؤلفه
ی هامیحرت سوکی از. ردیگیمو قدرت رقابت را از صادرکنندگان ما  افتهیشیافزاقیمت تمام شده کاال  ،روز دنیا

سوی دیگر به علت باال بودن  از وی فناوری صادرکنندگان بوده هایماندگعقببسیاری از  منشأاقتصادی 
ی گذارهیسرما وی پیشرفته هایفناورصادرات محصوالت کشاورزی از توان کافی برای ورود  ،ی تولیدهانهیهز

ی شاورزکتوسعه صادرات محصوالت  بر رگذاریتأثی پیامدی هامقولهبرای توسعه صادرات برخوردار نیستند. 
ی )خلیلیان هاژوهشپبا نتایج  هاافتهشامل مزیت رقابتی، ثبات اقتصادی، تصویر مطلوب از کشور هستند. این ی

، سوسا و همکاران 7101 ،، اورتگا اورتیز و فرناندز اورتیز7114، لئونید 7113، چندلر و همکاران 7117و همکاران 
بودند. مزیت رقابتی به عواملی مانند کیفیت، نوآوری، کارایی، پاسخگویی  همگرا( 7101، همکاران وکاهن  ،7104

قل باید ی، حداالمللنیبمزیت رقابتی در بازارهای  آوردن دست بهای شرکتی بر هربه مشتریان وابسته است 
ی برخوردار باشد و مشتریان بتوانند این تمایز را ادراک برتر وی از عوامل باال نسبت به رقبایش از تمایز کیدر

نام  وانتیمکنند. با توجه به نتایج پژوهش عواملی که در ایجاد مزیت رقابتی در مورد محصوالت کشاورزی را 
د ، تبلیغات قوی، ثبات اقتصادی و تصویر مطلوب از کشور هستند. )البته تمام موارمناسب وی شکیل بندبستهبرد، 

قتصادی، ثبات ا مؤلفه ریزدر ایجاد مزیت رقابتی دارای نقش باشند( در مورد  توانندیماشاره شد  هاآنباال که به 
حاصل  درآمدیقی اثر مثبت بر صادرات محصوالت کشاورزی دارد و که نرخ ارز حق دهدیمنتایج تحقیقات نشان 
 صادرات وانگیزه صادرکنندگان جهت افزایش تولید  شیافزاو این امر باعث  ابدییماز صادرات افزایش 

                                                                                                                                   
1. Whole Channel View  
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سبب افزایش صادرات  ،به نرخ ارز حقیقی توجه وکاهش نرخ انحرافات ارزی  شود،یممحصوالت کشاورزی 
 اهشک وکه سیاست ارزی کشور در جهت حمایت از صادرات  گرددیم، لذا پیشنهاد شودیممحصوالت کشاورزی 

اطالعات شفاف درباره روند آینده . زواردات محصوالت اتخاذ گردد، در این راستا پیشگیری از نوسانات قیمت ار
ی ازارهابموقعیت ایران در  حفظی در افزایش درآمد صادرکنندگان و مقدار صادرات و مؤثرتغییرات نرخ ارز نقش 

ه خدمات، ب مدتکوتاه ودولت برای کنترل تورم بلندمدت  شودیمی خواهد داشت. همچنین پیشنهاد المللنیب
ی هانهیزهرا برای جلوگیری از افزایش  تورم ومحصوالت کشاورزی نظارت بیشتری داشته باشد  متیقتولید و 

ی پیشرفته نظام بانکی و نظام ارتباطات در داخل کشور جهت هاساختریزاز  نیچنهمعوامل تولید کنترل کند و 
 صادرات استفاده کند.   

 

 ی و پیشنهاداتریگجهینت
 وعه صادرات توس مؤثربه عوامل  ستیبایم نیمسئول وبیان داشت که دولت  توانیم مدنظری هاافتهدر تبیین ی

ی راهبردی خود را به سمت افزایش هااستیس وی محصوالت کشاورزی توجه ویژه داشته ریپذرقابت لیتسه
 تسلط وی غذای تیامن یی،خودکفاصادرات محصوالت کشاورزی گرایش دهند تا امکان دستیابی به اهدافی مانند 

، برای ایجاد و تولید اطالعات استبر بازارهای جهانی میسر گردد. بازاریابی یکی از ارکان برجسته صادرات 
تشکیل  ییگرا بازاریی از خبرگان با رویکرد بازاریابی و هامیتی هدف، کمیته و بازارها ودرباره بازارهای بالقوه 

ی هاتشرکی راهبردی هااستیسی کرده و برای اجرای زیربرنامه رقبا وشود تا بتوان برای شناخت مشتریان 
گردد.  ی فراهمالمللنیبی بازارهای هافرصتر مناسب برای استفاده بیشتر از صادراتی هماهنگ بوده و بست

ادی، ی رقابتی، شناسایی محیط فرهنگی، اقتصهامتیقارائه  منظوربهی بخش تحقیقات بازار و بازاریابی سازفعال
ی هایفناور ی بازارهای هدف باعث کاهش ریسک خواهد شد. استفاده از ارقام پربازده، ورودقانون وسیاسی 

ت، ی دولعمران ویی ربنایزی گذارهیسرما ،ی کشاورزیهانیزمنوین، آموزش کشاورزان، جلوگیری از خرد شدن 
ورود نیروی انسانی با تحصیالت عالی در عرصه تولید محصوالت کشاورزی، به افزایش تولید محصوالت کمک 

 اردکردنوملی خواهد شد. تولید یا  اقتصاد ورونق کشاورزی  باعث و افتهیشیافزاطریق صادرات  نیا از و شودیم
ی مناسب محصوالت کشاورزی که تصویر مثبتی در ذهن خریداران بندبستهدنیا برای  روزبهی هایفناور

دنیا برای فرآوری محصوالت کشاورزی تا محصوالت  روزبه وی مناسب هایفناور. کندیمی ایجاد المللنیب
از  دتواننیمی صادرکننده هاشرکتدر  توسعه وی تحقیق واحدهای صادر نشوند و ایجاد الهف وخام  صورتبه

 جادیا و یقو وجمله مواردی باشند که به توسعه صادرات محصوالت کشاورزی کمک کند. با تبلیغات مناسب 
یر ذهنی تصو جادیا وکیفیت مطلوب محصوالت برای مشتریان  اندنینما وتصویر مطلوب از شرکت و کشور 

ل آورد. دولت برای کنتر دست بهی المللنیبجایگاه مناسبی را در بازارهای  توانیممطلوب در ذهن مشتریان 
 تورم ومحصوالت کشاورزی نظارت بیشتری داشته باشد  متیقبه خدمات، تولید و  مدتکوتاه وتورم بلندمدت 

ام بانکی ی پیشرفته نظهارساختیزاز  نیچنهمرل کند و ی عوامل تولید کنتهانهیهزرا برای جلوگیری از افزایش 
ی هاپژوهشیی که برای انجام هاهیتوص تیدرنهاو نظام ارتباطات در داخل کشور جهت صادرات استفاده کند. 

ان به اهمیت تجارت الکترونیک در جه با توجهاز:  اندعبارت شودیمبعدی در این زمینه برای پژوهشگران توصیه 
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 و همچنین نقش ی و صادرات پرداخته شودریپذرقابتامروزی، به نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر روی 

 .   ی بررسی شوندریپذرقابتدر افزایش  هاینوآورنوآوری و اهمیت 
 

   ی پژوهشهاتیمحدود
که در زمان انجام این پژوهش با بیماری کرونا مواجه بودیم انجام پژوهش با سختی همراه بود و به علت این

باعث طوالنی شدن زمان انجام مصاحبه گردید. همچنین اخذ وقت قبلی از بعضی مدیران صادرکننده که 
شکالتی مصاحبه را با م مورد انجام نیو ای مناسبی برای مصاحبه بودند و در مرکز استان مستقر نبودند هانهیگز

   . ، بنابراین برای انجام مصاحبه ناگزیر به طی مسافت طوالنی شدیمکردیم روروبه
 

   منابع
(. عوامل موثر بر صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی 0333) آبنار، شهیاد؛ حسینی، سید صفدر؛ مقدسی، رضا

 .0-013،74، شماره اقتصاد کشاورزیایران با تاکید بر رقابت پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی. 

های صادراتی بر صادرات محصوالت یمهبیر تأث( ارزیابی 0322) ،ینمحمدحس طراز کار ،زیبایی منصور ،ستخر محمدا
 .717-021،  4شماره  ،مجله اقتصاد کشاورزی ،کشاورزی

نامه صلف، پاکدشت صادرات محصول گل(. الگوی بازاریابی جهانی برای افزایش 0333)، استعالجی علیرضا و پازوکی میالد

 .  073-032، 36، شماره 00، دوره جدید، سال المللی انجمن جغرافیایی ایرانعلمی و بین

شناسی رفتار (. نوع0331ترکستانی محمدصالح، روحانی امیررضا ) پوریاسوری طهمورث،، حسنقلیمیمحمدرحاسفیدانی 
 31-0(،0)01، مدیریت بازرگانی، صادرکنندهی هابنگاهصادراتی 

 ، نشر نی، تهران.شدنیجهاناقتصاد ایران در بستر ( 0331انوری مجید، )

و  زراعت (.ایران به کشورهای بریکس )رهیافت پانل دیتابررسی عوامل مؤثر بر صادرات زعفران  (.0332) آقاپور صباغی

 .  400-471 صفحه، 71شماره پیاپی  - 3، شماره 1 ورهد ،فناوری

ر د یری محصوالت کشاورزی ایرانپذرقابتپتانسیل صادراتی در  اندازچشمی ( بررس0337. )علیپور یکنپاکروان رضا، 
        10-63، 0، شماره 71دوره اقتصاد و توسعه کشاورزی، نشریه علمی  ،منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

مداری بر عملکرد صادرات یمشتریر تأثبررسی (. 0332) ی، فاطمه؛ خون سیاوش محسن؛ عبدالوند، محمد،محمد خان
شماره  ،یبمجله مدیریت بازاریا .تعهد رفتاری ،ارتباطات ،یر اعتمادتأثی صادرکننده لوازم منزل با در نظر گرفتن هاشرکت

41  ،061- 022. 

کارشناسی ارشد  نامهانیپا، هابنگاه،نقش راهکار آمیخته بازاریابی در صادرات  (0331دعایی حبیب ا...، حسینی زهرا، )
 دانشگاه یزد.

شماره  ،تحقیقات اقتصاد کشاورزی. یری ایران در بخش کشاورزیپذرقابتکننده یینتع( عوامل 0331اسخی سعید، )ر
77 ،11-31.  
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بررسی عوامل مؤثر بر تجارت محصوالت کشاورزی با (. 0336)سید حبیب اله ،موسوی ة، صادق؛خلیلیان، مریم؛ ساالری 
 .33-16،  31، شماره 3دوره  ،یاورزتحقیقات اقتصاد کش .تأکید بر درآمدهای نفتی

 خستینن در پیشبرد صادرات، غاتیو تبلی بندبسته(. بررسی کیفیت نحوه 0334) عیدس ،رمضانی مهدی؛ شیری مهنجی،
 پیام نور پیرانشهر. دانشگاه بر تولید ملی، دیتأکی با کشاورزتخصصی توسعه روستایی -همایش علمی

اقتصاد  .بر صادرات محصوالت کشاورزی ایران بررسی عوامل مؤثر(. 0330) پور، مهدیهصفدر حسین، سید صفدر؛ پوران

  .0-4،01ی شماره / 6/ جلد کشاورزی

 وگر بازاریابی الکترونیک بر رابطه بین قابلیت بازاریابی یر تعدیلتأث( بررسی 0331) ،زاده مهرانیمهدطالقانی محمد، 
 .314-311، 3شماره ،فصلنامه مدیریت بازرگانیها، شرکت عملکرد

ی حمایتی در توسعه صادرات محصوالت هااستیس(. نقش 0334ی، غالمرضا. )اوری ، نادر؛مهرگان عزیزی، وحید؛

  .003-011 ،0 شماره ،46 دوره ؛کشاورزی ایران و توسعهاقتصاد  قاتیتحق کشاورزی،

یاست و سشدن، تحول فرهنگی یجهان( 0331فاضلی سامان، نامداری مقدم محمد سعید، گنجی مقداد، کریمی مرضیه، )
 .23 -16، دوره اول، شماره اول، یالمللنیبفصلنامه اقتصاد سیاسی ، توسعهدرحالتوسعه صادرات در کشورهای 

-703، 77شماره  ،مطالعات مدیریت راهبردی ،های بازاریابییتوانمند(. توسعه صادرات با ارتقا 0334) دمحم قیهیف
731. 

 و گسترش( راهکارهای توسعه صادرات 0331سید محمد، رسولیان علی، اشرفی مرتضی، ) زاده محمدرباسی علیرضا، ک
و ت ، سال ششم، شماره بیسو کالنهای راهبردی یاستسفصلنامه های اقتصادی، یتئورزمینه همکاری اقتصادی با 

 .23 – 61یکم، 

د اقتصا تحقیقات در بخش کشاورزی. ی ایرانریپذرقابت کنندهنییتع عوامل .(0331) عید.س ،راسخی محمد؛ ،گیلک

 . 11-33، 77شماره  ،کشاورزی

هدف  بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت کشاورزی و بررسی بازارهای (.0323محمدی،هادی؛ همتی، فرانک )
 .043-023، 07شماره پیاپی  - 07، شماره 4دوره  ،نامه اقتصاد مالیفصل. این محصوالت

ی صادراتی، هامحرکی بندو سطحتوسعه صادرات، شناسایی (. مدیریت 0333فروغی نیا، خورشید. ) محمودی، محمود؛
  . 223-301، 4، شماره 6دوره فصلنامه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، 

ی لو معلوعلت  یرابطه بررسی :یرنفتیغصادرات  و توسعهیری پذرقابتجهانی شدن،  .(0326هسینجه، حسین. )کریمی 
 . 001-034، 0، شماره 4های اقتصادی، دوره فصلنامه بررسی در اقتصاد ایران،

عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت کشاورزی (. 0330) کتایون ،شمشادی ؛سید ابوالقاسم ،مرتضوی، حامد؛ علمدارلونجفی 
   .13-17، 03 پیاپی ،03 ، شماره6دوره ،اقتصادی یسازمدل. اکودر کشورهای حوزه 
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